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CIÊNCIAS 

 

Gabarito da revisão de Ciências 

 

1) a) Bioma Pantanal:  

1- Possui muitos rios e lagoas.  

2 - O longo período de chuva resulta em muitas cheias cobrindo boa parte das terras.   

b) Bioma Campos:  

1- O inverno é intenso e há poucas chuvas.  

2- Há o predomínio de áreas planas com vegetação arbustiva e abundante de gramíneas. 

c) Bioma Cerrado: 

1- É o segundo maior bioma do país.  

2- O inverno apresenta um período de poucas chuvas.  

d) Bioma Caatinga: 

1- O clima nessa região é quente e seco. 

2- São chamados de estiagem, os períodos de seca que podem chegar a nove meses por ano. 

                 

2) Consiste no desgaste do solo pela ação de fatores do ambiente, como a chuva e o vento.  

Ela pode ser acelerada e intensificada como consequência de atividades humanas. A prática 

da agricultura e a criação de pastos.  

 

3) a) Essa camada de vegetação foi retirada. 

b) Sim. As raízes das plantas se fixam à terra, elas sustentam parte da camada na qual estão 

presentes. Com o desmatamento, as camadas superficiais do solo ficaram desprotegidas. Isso 

facilitará que o processo de assoreamento ocorra. 

c) Assoreamento. 

 

4) O solo pode perder sua fertilidade. 

 

5) Pois a adubação pode enriquecer o solo dando a ele quantidade e  variedade de nutrientes. 
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6) Plantio em terraços; Plantio em curvas de nível; Cobertura do solo com folhas secas; Fileiras 

de árvores – Quebra-vento. 

 

7) Através do processo da fotossíntese. Algas e plantas. 

 

8) Os seres decompositores transformam os restos de organismos em sais minerais e outras 

substâncias. Essas substâncias são incorporadas pelo solo fortalecendo-o. 

 

9) Uma cadeia alimentar pode ser alterada por uma causa natural (uma forte seca) ou devido a 

algumas atividades humanas (matar alguma espécie de ser vivo). 
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PORTUGUÊS 

 

Gabarito da atividade de fixação de Português 

 

1) A lenda provavelmente se originou entre os povos indígenas da região sul do Brasil. 

 

2) Inicialmente o saci era representado por um menino indígena moreno com rabo. Após a 

influência da cultura africana o saci passou a ser representado por um jovem negro com uma 

perna só, que usa um gorro vermelho e fuma um cachimbo. 

 

3) O saci é representado como um ser travesso, muito divertido e brincalhão e que vive aprontando 

travessuras. 

 

4) Ele assusta os viajantes, esconde os objetos domésticos, emite ruídos, assusta os cavalos e 

bois no pasto, etc. 

 

5) O Saci se desloca dentro de redemoinhos de vento e pula com uma perna só. 

 

6) Para capturar o saci é preciso jogar uma peneira sobre ele, depois disso deve-se tirar o gorro e 

prender o saci dentro de uma garrafa. 

 

7) O mito do Saci chegou aos grandes centros urbanos através da literatura, da televisão e das 

histórias em quadrinhos. 

 

8) A marca registrada do Saci é seu comportamento. 

 

9) O dia do Saci é dia 31 de outubro. 

 

10) F, V, V, F. 

 


